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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης
και των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «EΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», για το έτος 2021.

2

Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης σταθμών που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών σε καθεστώς
ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των Τιμών Αναφοράς που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, με βάση την
παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149),
όπως ισχύει.

3

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για
τη διαμόρφωση, σύνταξη και εισήγηση σχεδίου
νόμου για την έρευνα των μεταλλευτικών ορυκτών του Δημοσίου.

Αρ. Φύλλου 1987

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΔΑ/107215/ΕΡΓΑΟΣΕ
(1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας,
εντός και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων
Διοίκησης και των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «EΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»,
για το έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 6925/1996 (ΤΑΕ-ΕΠΕ 1989) απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών ,με την οποία δόθηκε η άδεια
σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας
«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» .
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
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β) του άρθρου 4 «Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ» του
ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη
του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις
για τον σιδηροδρομικό τομέα» (Α’ 188),
γ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 23),
ια) των άρθρων 68 έως και 72 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και
ιβ) του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης»
(Β’ 23),
β) Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και
γ) ΔΠΔΑ/19465/ΕΡΓΑΟΣΕ/26-01-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του
Προϋπολογισμού έτους 2021 του εποπτευόμενου από
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑ
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)”» (Β’ 348).
4. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών υπό στοιχεία:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) με θέμα: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου
Δεσμεύσεων»,
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β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) με
θέμα: «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3) με
θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021».
5. Την υπό στοιχεία 3909/29-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.” κατά
την 938η συνεδρίασή του.
6. Την από 17-03-2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
7. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 180.000,00 € περίπου
(κωδικοί 60.00 και 64.01), για το τρέχον οικονομικό έτος
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας, σύμφωνα με το υπό στοιχεία
ΔΠΔΑ/60826/ΕΡΓΑΟΣΕ/09-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού του φορέα «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου από την εταιρεία έργου:
α) στο εσωτερικό της χώρας, για απαλλοτριώσεις και
για την επίβλεψη, την παραλαβή, την ασφάλεια και τον
έλεγχο των εκτελούμενων έργων σε εργοτάξια κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου,
β) στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή των στελεχών της
σε Διεθνή Συνέδρια που σχετίζονται με τον Σιδηρόδρομο και γενικότερα με το αντικείμενο της εταιρείας, για
τον έλεγχο των υλικών στα εργοστάσια του εξωτερικού,
απαραίτητων για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων για το έτος 2021 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας,
εντός και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης
και των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», ως κατωτέρω:
1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας μέχρι τριάντα (30) ημέρες για
έκαστο εξ αυτών, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υπόπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015.
2. Για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και λοιπών κλάδων κατηγορίας ΠΕ που ορίζονται ως επιβλέποντες, βοηθοί επιβλέποντες και εποπτεύοντες στα έργα και τις μελέτες
της Υπηρεσίας, μέχρι σαράντα (40) ημέρες για έκαστο
εξ αυτών.
3. Για τους λοιπούς υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ
Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και λοιπών κλάδων
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που στελεχώνουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογιών και Ανάπτυξης (Πληροφορική), μέχρι είκοσι πέντε
(25) ημέρες συνολικά για έκαστο εξ αυτών.
4. Για τους Δικηγόρους της εταιρείας, μέχρι δέκα (10)
ημέρες συνολικά για έκαστο εξ αυτών.
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5. Για τους Οικονομικούς - Λογιστές κατηγορίας ΠΕ
και ΤΕ, μέχρι πέντε (05) ημέρες συνολικά για έκαστο εξ
αυτών.
6. Για τους Διοικητικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, μέχρι
δέκα (10) ημέρες συνολικά για έκαστο εξ αυτών.
7. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ όλων των κλάδων μέχρι πέντε (05) ημέρες συνολικά για έκαστο εξ
αυτών.
8. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ όλων των
κλάδων, που στελεχώνουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες της
εταιρείας, τη Διεύθυνση Τεχνολογιών και Ανάπτυξης
(Πληροφορική) και εξυπηρετούν ως Οδηγοί τις ανάγκες
της Διοίκησης για μετακινήσεις, μέχρι δέκα (10) ημέρες
συνολικά για έκαστο εξ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις εκτός
έδρας του προσωπικού του φορέα «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», στο
εσωτερικό και εξωτερικό της Επικράτειας, έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για
το τρέχον οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 23 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών
Μεταφορών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/40634/1656
(2)
Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης σταθμών που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται
από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/
λάσπη βιολογικών καθαρισμών, σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των Τιμών Αναφοράς που εφαρμόζονται
για τους σταθμούς αυτούς, με βάση την παρ. 22
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και
διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 22 του άρθρου 3.
2. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
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νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
4. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85).
5. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).
6. Τον ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α’ 286).
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/
30.11.2020 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)», (Β’ 5291).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/
26.03.2020 υπουργική απόφαση «Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και
30 και τροποποίηση των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τις
παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
και τροποποίηση των τιμών του Επιτοκίου Αναγωγής των
κατηγοριών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), όπως ισχύει» (Β’1045).
10. Την υπό στοιχεία Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.2007
υπουργική απόφαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
(Β’ 1153).
11. Την υπό στοιχεία C(2016) 7272/16.11.2016 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα State Aid
SA 44666 - Greece “New operating aid scheme for the
production of electricity from RES and HECHP”.
12. Την υπό στοιχεία C(2017) 9102/4.11.2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα State Aid SA
48143 - (2017/N) Greece “Tenders for the production of
electricity from renewable energy sources and highly
efficient combined heat and power installations”.
13. Την υπ’ αρ. 6/2018 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε.
14. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
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του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
15. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
16. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
17. Την 3η Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου
12 του ν. 4414/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/76292/202/31.10.2018 (Β’ 5345)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/122418/4201/23.12.2019 (Β’ 5109) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30653/1014/04.04.2019 (Β’ 1547) αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥπ/53/22.01.2021 έγγραφο.
18. Το υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34917/1454/
12.04.2021 έγγραφο δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Διεύθυνσης ΑΠΕ και ΕΚ προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
19. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/35958/641/14.04.2021
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
1. Η παρούσα αφορά σε σταθμούς που αξιοποιούν
αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που
προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/
λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι κάτοχοι των οποίων
έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, κατά
τα προβλεπόμενα στον ν. 4414/2016 (Α’ 149), ή Σύμβαση
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του
ν. 3468/2006 και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του
παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους.
2. Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 22
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, όπως ισχύει, οι προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών που αξιοποιούν αέρια
εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που
προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/
λάσπη βιολογικών καθαρισμών, σε καθεστώς ριζικής
ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και οι
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Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών που
αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους
υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που
προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και
την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών
σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του
παραγωγικού τους εξοπλισμού
1. Σταθμός που αξιοποιεί αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος
αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης
του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που
αντικαθίστανται τουλάχιστον το σύστημα επεξεργασίας
του βιοαερίου, ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (μηχανές - γεννήτριες) και τα συστήματα επεξεργασίας των ρύπων και των αποβλήτων
(εξαιρείται το δίκτυο συλλογής βιοαερίου), όπως αυτά
επιβεβαιώνονται από την αρμόδια Αρχή χορήγησης των
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού. Ειδικά για τις περιπτώσεις των σταθμών που απαλλάσσονται
από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας, η αντικατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού
επιβεβαιώνεται από την υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ.
2. Οι κάτοχοι σταθμών που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται
από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, προκειμένου οι σταθμοί τους να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού
τους εξοπλισμού, θα πρέπει να ανανεώσουν τη Βεβαίωση
ή τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή την Άδεια Παραγωγής,
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 18 της υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30.11.2020 απόφασης (Β’ 5291) και κατόπιν να λάβουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση,
άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κ.λπ.).
3. Οι κάτοχοι των σταθμών που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, που εντάσσονται σε καθεστώς
ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού
οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και
για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως περιγράφεται από
τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Δι-
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αχείρισης του Δικτύου Διανομής, Αγορών και τα εν ισχύ
Εγχειρίδιά τους.
4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου να εκδώσει
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, επιβάλλει στους κατόχους των σταθμών που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από
χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος
αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, που πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς
ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού,
τεχνικούς περιορισμούς ως προς τη συμβολή των σταθμών αυτών στη στάθμη βραχυκύκλωσης, ώστε να μην είναι υπέρμετρη και δυσανάλογη με την ισχύ του σταθμού.
Άρθρο 3
Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για
τους σταθμούς που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα
από χώρους υγειονομικής ταφής και
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και
βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια
χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος
αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη
βιολογικών καθαρισμών που εντάσσονται σε
καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού
τους εξοπλισμού
Οι σταθμοί που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από
χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος
αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού τους, εντάσσονται
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.)
ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής
(Σ.Ε.Σ.Τ.), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του
ν. 4414/2016, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς
(Τ.Α) που προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α. της αντίστοιχης
κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α/α
Κατηγορία
1 Σταθμοί που αξιοποιούν
αέρια εκλυόμενα από
χώρους υγειονομικής
ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που
προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση
του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος αποβλήτων
και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, με εγκατεστημένη
ισχύ ≤2MW

Τ.Α. (€/ΜWh)
90% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών «Αέρια
εκλυόμενα από χώρους
υγειονομικής ταφής και
εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού και βιοαέριο
που προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και
την οργανική ιλύ/λάσπη
βιολογικών καθαρισμών
και αξιοποιούνται από
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2MW»
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Σταθμοί που αξιοποιούν
αέρια εκλυόμενα από
χώρους υγειονομικής
ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που
προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση
του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος αποβλήτων
και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, με εγκατεστημένη
ισχύ >2MW

90% της Τ.Α. της κατηγορίας σταθμών «Αέρια
εκλυόμενα από χώρους
υγειονομικής ταφής και
εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού και βιοαέριο
που προέρχεται από την
αναερόβια χώνευση του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και
την οργανική ιλύ/λάσπη
βιολογικών καθαρισμών
και αξιοποιούνται από
σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW»
Στην περίπτωση που οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4414/2016 τροποποιούνται με βάση την
παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/16, οι Τ.Α. της παρούσας
υπολογίζονται με βάση τις Τ.Α. του Πίνακα 1.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(https://ypen.gov.gr/).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/38563/291
(3)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για
τη διαμόρφωση, σύνταξη και εισήγηση σχεδίου
νόμου για την έρευνα των μεταλλευτικών ορυκτών του Δημοσίου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133), και ειδικότερα την περ. (β) της παρ. 3 του
άρθρου 44,
γ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),
δ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και
ζ. Της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/
24.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 510).
2. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου (ν. 4433/1964) που αφορά στη
δημόσια έρευνα του μεταλλευτικού δυναμικού υπό το
πρίσμα της βιώσιμης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου
της χώρας.
3. Την από 08.02.2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών
προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τα σχετικά απαντητικά μηνύματα, με τα οποία ορίζουν εκπροσώπους
στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ορισμός Ομάδας Εργασίας
Τη σύσταση και συγκρότηση Oμάδας Eργασίας αποτελούμενης από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της Εθνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), ως εξής:
Από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
(ΟΠΥ) του ΥΠΕΝ
1. Πέτρο Τζεφέρη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.
2. Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής.
3. Ιωάννη Ζαφειράτο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.
4. Ειρήνη Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη (α/α) Τμήματος Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων της
Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών με αναπληρωτή τον Μάρκο Χαλκιαδάκη,
υπάλληλο του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών, της ιδίας Διεύθυνσης.
5. Κυριακή Κονταράτου, Προϊσταμένη Τμήματος Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Πολιτικής με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τσιφουτίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Γεωθερμίας της ιδίας Διεύθυνσης.
6. Διαμαντούλα Λάμπου, Προϊσταμένη (α/α) του Τμήματος Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών
Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Πολιτικής, με αναπληρώτρια την Ελένη Σταυριανουδάκη,
υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και
Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΝ.
7. Βασιλική Θωμοπούλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης
Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας, με αναπληρώ-
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τρια την Ελένη Γιαννακοπούλου, υπάλληλο της ιδίας
Διεύθυνσης.
Από την ΕΑΓΜΕ
8. Ήβη Κόντη, Μετ. Μηχ. του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων.
9. Κωνσταντίνο Λασκαρίδη, Προϊστάμενο της Διεύθυννσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής.
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Πέτρος
Τζεφέρης, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη.
Γραμματειακή υποστήριξη στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα παρέχει η εκπρόσωπος του Τμήματος
Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών ΟΠΥ της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης ΟΠΥ
του ΥΠΕΝ.
Στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας μπορεί να συμμετέχουν μετά από πρόσκληση του Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών,
συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε
οικονομικά, τεχνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα και
δύναται να ζητούνται εγγράφως οι απόψεις τους.
Β. Έργο Ομάδας Εργασίας
Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι ο σχεδιασμός και
κατάρτιση πρότασης νόμου η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Πλήρες σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση και τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα
μεταλλευτικών ορυκτών που διεξάγεται από το Δημόσιο,
με τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.
2. Σύνταξη Αιτιολογικής Έκθεσης του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου.
3. Σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
4. Αξιολόγηση των σχολίων διαβούλευσης και Σύνταξη
της Έκθεσης Διαβούλευσης.
Γ. Λειτουργία Ομάδας Εργασίας
1. Η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της
Ομάδας Εργασίας διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/
1999).
2. Δεν απαιτείται πρόσκληση των μελών της Ομάδας
Εργασίας, όταν οι συνεδριάσεις, μετά από απόφαση της
ομάδας εργασίας, πραγματοποιούνται σε τακτές ημερομηνίες.
3. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εντός των ωρών
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.
4. Η συνεργασία των μελών της Ομάδας Εργασίας,
δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία,
όποτε αυτό απαιτείται.
5. Για τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας συντάσσεται σύντομο πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, τα
ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος
συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, γνώμες
των μελών και οι αποφάσεις που ελήφθησαν.
6. Στις συνεδριάσεις μπορούν να μετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη.
7. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται
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να παρίστανται μετά από πρόσκληση και εκπρόσωποι
άλλων φορέων, οργανισμών, ή ενώσεων, καθώς και
εμπειρογνώμονες σε συναφή οικονομικά, τεχνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα και να ζητούνται γραπτώς
οι απόψεις τους.
8. Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν
λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους
απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
9. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Δ. Έναρξη - Λήξη έργου
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα υποέργα 1-3 της ενότητας Β εντός τεσσάρων (4)
μηνών. Το υποέργο 4 της ενότητας Β προβλέπεται να
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ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης.
3. Η εισήγηση της Ομάδας Εργασίας θα υποβληθεί
στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής της
Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προκειμένου να διαβιβαστεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
4. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2021
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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